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náročnost tématu na úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    

praktické zkušenosti x    

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x    

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací x    
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 

x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 
x    

 

Jedná se o práci korespondující s výzkumným zaměřením vedoucí práce, která sloužila k ověření 

dotazníku B3. Autor projevil samostatnost v tvůrčí práci a dobrou orientaci v problematice. Pracoval 

s nasazením jak v terénu, tak při vlastní tvorbě práce, reagoval na připomínky vedoucí. Výsledkem je 

dobře čtivá práce sloužící jako pilotní studie k dalšímu výzkumu. Výtku mám k názvu kapitoly 

Sociologie, rezervy jsou ve zpracování a interpretaci výsledků, s čímž bude dále pracováno.  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě:  

Sám jste byl instruktorem na LDT u jedné sledované skupiny. Shodují se výsledky šetření s tím, co jste 

osobně pozoroval?  

Objevily se nějaké nečekané výsledky? 

Jaká jiná jména jsou spjata v rozvojem LDT u nás? 

 

 

V Praze dne: 7. 5. 2017    Mgr. Lucie Kalkusová 

 


